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Tot el que no et pots perdre



Espai museogràfic de les grederes
Un espai per conèixer i reconèixer 
l’interior del volcà del Montsacopa,
els seus estrats volcànics, piroclasts
de diferents mides, tipus i colors;
un museu volcànic a l’aire lliure.
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Espai Cràter

11
El centre de referència
en vulcanologia

Equipament museístic de la ciutat d’Olot 
centrat en els volcans, el paisatge volcànic,
la relació humana amb el paisatge i les reflexions 
sobre sostenibilitat i canvi climàtic, tot amb 
tecnologies punteres i dins un espai submergit 
al peu d’un volcà, el volcà del Puig del Roser.

L'Espai Cràter promou el coneixement a l’entorn 
dels volcans, la ciència i la societat. Compta 
amb una exposició totalment interactiva
i innovadora, que explica els volcans de
la Garrotxa i del món, així com la particular 
relació entre els volcans i el seu entorn.

Ruta proposada
Una passejada a peu fins al volcà del Montsacopa.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Observeu l’estructura de l’edifici i l’entrada 
soterrada sota el volcà. Estem a l’interior del 
volcà del Puig del Roser.

1 km
Distància

15-45 min
Temps

10 m
Desnivell



Ruta 2. Els volcans d’Olot. 
Volcà Bisaroques
Ruta 3. Els volcans d’Olot. 
Volcà del Montsacopa i de Montolivet
Dues rutes de la xarxa de senders 
d’Itinerànnia, senyalitzades amb color groc, 
que permeten conèixer els tres volcans 
urbans d’Olot que es poden visitar. 
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Icona de la ciutat d’Olot, té la morfologia típica 
d’un volcà, amb un con d’escòries i un cràter 
circular al capdamunt, des d’on gaudireu de
les millors panoràmiques a 360º sobre Olot
i comarca.

Ruta proposada
Proposem una passejada a peu fins dalt del 
volcà, passant per l'espai museístic de les 
grederes, les dues torres de defensa i el fort 
amb l'església dedicada a Sant Francesc. Dins 
el fort, hi ha un restaurant amb vistes a la ciutat.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Observeu el tipus de roques volcàniques 
(cendres , lapil·lis, blocs) segons les mides
i les formes (escòries i bombes). Peseu-les
i observeu els forats produïts pel gas.

El volcà urbà d’Olot

Volcà del
Montsacopa

22

1 km
Distància

45 min
Temps

100 m
Desnivell



Itinerari modernista d’Olot
Itinerari que permet descobrir les 
façanes modernistes al centre de la 
ciutat: casa Gassiot, casa Gaietà Vila, 
façana lateral de l’església de Sant 
Esteve, Pastisseria Ferrer, casa
Escubós i casa Pujador. 
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La casa Solà Morales, al passeig de Miquel 
Blay, és obra de Lluís Domènech i Montaner. 
Destaca el disseny de la reforma de la façana 
per tal d’unificar dos edificis en un sol casal. 
Els treballs, iniciats el 1913 i acabats el 1916, 
van respectar molts elements existents, com 
ara els esgrafiats barrocs d’Alesandro Barel·li,
i va introduir-hi la balconada, la tribuna i la 
galeria porxada amb barbacana al pis superior. 
Les dues cariàtides són obra de l’escultor 
Eusebi Arnau.

Ruta proposada
Ruta circular a peu pel nucli antic d’Olot per 
veure els edificis modernistes més destacables.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Observeu i identifiqueu quants animals 
diferents veieu a la façana de la casa 
Gaietà Vila. 

El Modernisme a peu de carrer

Casa
Solà Morales

33

2,7 km
Distància

1 h
Temps

0 m
Desnivell



Arquitectura dels RCR 
L’arquitectura dels RCR és present en el 
quilòmetre que segueix la via verda del 
carrilet, passa pel parc de Pedra Tosca
i de tornada creua el riu Fluvià on es pot 
visitar el pavelló de bany dels Tossols.
Al nucli urbà d’Olot, hi trobem
el passeig del Firalet. 
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Obra dels RCR, un estudi d'arquitectes creat 
l’any 1987 que té la seva seu a la ciutat d'Olot. 
El 2017 van rebre el Premi Pritzker d’arquitectura, 
el Nobel de l’arquitectura mundial.

La seva manera de treballar es caracteritza per 
una voluntat constant de diàleg amb l’entorn, 
on paisatge i arquitectura es confonen.

La pista d’atletisme s’inscriu acuradament entre 
la naturalesa i la topografia. Destaquen els fanals 
que il·luminen la pista i l’entrada de l’estadi amb 
l’edifici que conté diferents serveis esportius.

Ruta proposada
Ruta que ressegueix el tram de carril bici o via 
verda des de l’antiga estació de tren d’Olot fins 
a l’estadi municipal d’atletisme.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Observeu els arbres que envolten l’estadi 
d’atletisme i identifiqueu com s’integren 
l’arquitectura i el bosc.

La fusió entre entorn i arquitectura 

Estadi
d’atletisme

44

2 km
Distància

1 h
Temps

0 m
Desnivell



Eixample Malagrida
Impulsada per l’indià Manuel
de Malagrida, que va fer fortuna
a Argentina amb una fàbrica de tabac,
és avui encara un passeig d’arbres 
frondosos i cases unifamiliars,
un exemple de ciutat jardí. 
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Parc Nou

55
El parc bell d’Olot

El Parc Nou o Jardí Botànic és un espai verd
i privilegiat al cor d’Olot, un itinerari senyalitzat 
que ens permet descobrir els arbres, arbustos
i plantes més importants i representatius de la 
comarca. Trobarem una biblioteca mòbil del 
Parc Natural per documentar-nos sobre l’entorn 
volcànic i una cafeteria per escoltar el cant
del pit roig i observar l’esplendor de la natura. 

Ruta proposada
Passejada a peu per l’eixample Malagrida fins
a arribar al Parc Nou. 

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Observeu 4 tipologies d’arbres diferents, 
4 plantes medicinals diferents i 4 espècies 
d’animals diferents. La varietat és la característica 
del Parc Nou.

1,8 km
Distància

30 min
Temps

0 m
Desnivell



Ruta de l’aigua
Ruta que ressegueix l’aigua de les fonts
i el riu Fluvià.  De la font de la Moixina
va a la font de la Deu, les fonts de
Sant Roc i el riu Fluvià, i arriba a l’est
de la ciutat, on el riu continua la seva 
travessia fins a la font de les Tries.
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La Moixina

66
El paratge dels pintors

La Moixina és un paratge d’excepcional
valor paisatgístic i bellesa a pocs quilòmetres 
del centre d’Olot. Com el seu nom indica, 
està format per aiguamoixos o aiguamolls
i conserva un clima característic de la zona 
volcànica: fondalades humides amb arbres 
frondosos, una gran varietat d’arbustos 
i plantes, i una flora i fauna protegides. 
El configuren la font de la Moixina, la font
de Bufaganya, la capella de la Salut, els estanys 
d’en Broc, els aiguamoixos i la roureda humida. 
Un espai de relaxació, entreteniment i gaudi 
sota la verdor d’aquest entorn.  

Ruta proposada
Ruta que ressegueix l’itinerari verd del mapa 
d’Olot fins al parc de les Mores i els prats del 
Triai, i que arriba fins als paratges de la Moixina.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Endinseu-vos pels aiguamolls de la Moixina. 
Podeu fer una carrera de tronquets pels rierols, 
pintar a plein air com feien els pintors de 
l’Escola Olotina de Paisatge, llegir un llibre, 
escoltar els cants dels ocells, anar a buscar 
aigua a les fonts,...  

2 km
Distància

30 min
Temps

0 m
Desnivell



Santuari de la Mare de Déu del Tura
Primera església d’Olot, ubicada a la vila 
medieval, un perímetre triangular entre 
l’església, el passeig de la Muralla, la 
plaça Palau i el riu per la part baixa, que 
fa de muralla natural. Després dels 
terratrèmols del segle XV, Olot va créixer 
fora muralla en direcció a l’església de 
Sant Esteve.E
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Tot i que l’església ja està documentada des de 
l’any 977, l’edifici actual data de 1763 i és obra 
de Blai de Trincheria. A l’interior, al Museu Tresor 
Parroquial, hi destaca una pintura original
del Greco, un Crist abraçat a la creu, peces 
d’orfebreria d’alt valor, retaules gòtics i barrocs
i una làpida amb inscripcions d’una comunitat 
jueva fugida de Besiers. A l’interior, destaquen 
dos retaules barrocs de Pau Costa, les pintures 
i el baldaquí del pintor Joan Carles Panyó,
una Dolorosa de Ramon Amadeu i el Sant 
Esteve de Josep Clarà.

Ruta proposada
Passejada a peu pel nucli antic d’Olot per 
descobrir la seva història.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Observeu i esbrineu el nom dels tres sants que 
hi havia a les fornícules buides de la façana de 
l’església de Sant Esteve, escultures de pedra 
destruïdes durant la Guerra Civil. Al capdamunt 
hi ha un balcó amb un nom molt original. 

El Barroc per descobrir

Església de
Sant Esteve

77

1,6 km
Distància

30 min
Temps

0 m
Desnivell



Antic Hospital de Sant Jaume
Va ser el primer hospital d’Olot, obra
del mateix arquitecte del claustre del 
Carme, i que, tot i l’estat de conservació, 
encara es pot veure l’entrada amb la 
figura de Sant Jaume, el pelegrí, esculpit 
a la porta, l’entrada senyorial amb un
arc rebaixat que s’endinsa fins al claustre 
interior, fet de pedra volcànica negra, 
i les escales que pugen al primer pis.  
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Bé cultural d’interès nacional, és un dels pocs 
claustres renaixentistes conservats a Catalunya. 
Projectat per Llàtzer Cisterna a finals del
segle XVI, té planta quadrada irregular i consta
de dos pisos que segueixen l’ordre clàssic
dels capitells i frisos. El claustre i l’església
del Carme van ser els primers edificis 
construïts fora muralla després dels 
terratrèmols del segle XV.

Ruta proposada
Passejada a peu pel nucli antic d’Olot per 
descobrir-ne la història.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Els tríglifs i les mètopes és el nom clàssic que 
rep la decoració horitzontal que ressegueix 
el fris sobre els arcs. Quines imatges hi veieu 
esculpides? 

El Renaixement al nucli antic

Claustre
del Carme

88

1,6 km
Distància

30 min
Temps

0 m
Desnivell



Els Museus d’Olot
www.museus.olot.cat
Els Museus d’Olot és la xarxa de museus 
formada pel Museu de la Garrotxa 
(dedicat a l’art), el Museu dels Sants 
(museu-taller dedicat a la imatgeria i a la 
tradició artesanal) i la Casa Museu Can 
Trincheria (habitatge privat del segle XVIII). 

E
N

L
L

A
Ç

A
 A

M
B

 

Un museu imprescindible que recull el 
testimoni d’una terra d’art i d’artistes gràcies
a la fusió de paisatge, volcans i tradició.
Des de finals del XVIII, recull arts i oficis
fent un recorregut històric fins al present. 
Destaquen l’Escola d’Olot, amb Joaquim
i Marian Vayreda, Josep Berga i Boix; una 
col·lecció de cartells modernistes Cigarrillos 
París, La Càrrega de Ramon Casas i escultures 
de Miquel Blay, Josep Clarà i Leonci Quera.
Un museu de primer nivell, secció del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Ruta proposada
Agradable passejada a peu que connecta els 
tres museus d’Olot (Museu de la Garrotxa, 
Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria).

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
Observeu el quadre de La Càrrega. 
Escolteu atentament les explicacions de l’àudio. 
Identifiqueu-hi els canvis que va fer-hi
Ramon Casas entre 1900 i 1902.

El referent d’artistes d’Olot

Museu de
la Garrotxa
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1 km
Distància

30 min
Temps

0 m
Desnivell



Eix comercial  del centre d’Olot
Des de la plaça de Josep Clarà i fins a la 
plaça del Carme, trobareu botigues de tot 
tipus, comerç local i de proximitat que 
premia els compradors amb l’App Garrotxa 
Approp, un joc i un incentiu per fer les 
compres a Olot. Descarregueu-vos-la! 
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Mercat d’Olot

1100
Un munt de productes
de proximitat

El mercat d’Olot és un edifici dels arquitectes 
olotins Land i Simó Roca, conegut com 
l’Umbracle, una capsa de vidre que conserva
la temperatura del menjar de qualitat i de KM0 
a l’hivern i l’estiu. Els placers s’organitzen
al voltant d’una associació amb productors
i a la vegada, distribuïdors. És una visita
que activa els cinc sentits.  

Ruta proposada
Al costat de l’Oficina de Turisme d’Olot
i passejada pel centre d’Olot.

Punt de sortida
Oficina de Turisme d’Olot.

Proposta d’activitat
El comerç sempre ha estat molt actiu a Olot.  
Observeu els cartells de les botigues i en 
veureu alguns que tenen ja un valor
patrimonial i històric.

1 km
Distància

30 min
Temps

0 m
Desnivell



Espai Cràter



Volcà del Montsacopa



Casa Solà Morales



Estadi d’atletisme



Parc Nou



La Moixina



Església de Sant Esteve



Claustre del Carme



Museu de la Garrotxa



Mercat d’Olot



Les 10 essències

d’Olot
Tot el que no et pots perdre



tu
ri

sm
eo

lo
t.c

at


